
جورج دبليو بوش در سال ۲۰۰۳ ميالدي به بهانه 
مقابله با سالح هاي كشتار جمعي، جنگ عراق 
را آغاز ك�رد، ام�ا جهانيان پس از پيدا نش�دن 
اين س�الح ها دريافتند كه سلطه بر نفت عراق، 
مهم تري�ن دلي�ل آغ�از آن جنگ بوده اس�ت. 
بعدها امريكايي ها ش�عار آوردن دموكراس�ي 
ب�ه خاورميان�ه را مط�رح كردن�د. بازس�ازي 
عراق، ش�عار بعدي واش�نگتن ب�وده، ولی اين 
بازس�ازي پ�س از ويران ك�ردن آن كش�ور به 
دس�ت خود امريكايي ها، معنادار ب�ود. مقابله 
با تروريس�م، ش�عار بع�دي كاخ س�فيد براي 
حض�ور در خاورميانه ب�ود، اما در عمل ش�اهد 
صدور تروريسم به س�اير مناطق دنيا هستيم. 
در ش��عارهاي رهبران امريكا معموالً اش��اره اي به 
موضوع نفت نمي ش��ود. در صورتی که ديك چني 
پس از انتخاب شدن به عنوان معاون رئيس جمهور 
امريكا در نخس��تين جلسه، نقش��ه ميادين عراق 
را به حضار نش��ان داد که ميان شرکت هاي نفتي 
بزرگ امريكا تقسيم شده بود. اين اتفاق در فوريه 
س��ال ۲۰۱۱ ميالدي و ماه ها پيش از حمالت ۱۲ 
سپتامبر آن سال و دو  سال پيش از ورود سربازان 

امريكايي به خاك عراق روي داده بود. 
دونالد ترامپ در توييتي در س��ال ۲۰۱۳ ميالدي 
نوشته بود: »من نمي توانم درك کنم که ما عراق را 
بدون نفت ترك کنيم.« سه سال بعد و پس از ورود 
به کاخ سفيد، ترامپ در جمع فرماندهان پنتاگون 

اعالم کرد: »هيچ پيروزي اي بدون زخم به دس��ت 
نمي آيد. ما در جنگ عراق پيروز نشديم، اما مسئله 

اصلي، کنترل نفت است.«
نشريه آکسيوس در سال گذشته اعالم کرد: »دونالد 
ترامپ پس از ديدار با حيدرالعبادي، نخست وزير 
وقت عراق، کنترل نفت اين کشور را در دست گرفته 
است. ترامپ به العبادي گفته که ما چند تريليون 
دالر در جنگ عراق هزينه کرده ايم و همه در مورد 

سرنوشت نفت سخن مي گويند.« 
العبادي در آن نشس��ت بهت زده به سخن ترامپ 
گ��وش داده و گفته که م��ا هم��كاري نزديكي با 
ش��رکت هاي نفتي امريكايي داريم و بس��ياري از 
غول هاي نفتي اياالت متح��ده، خواهان حضور در 

عراق هستند. 
اينك ۱۶ س��ال پس از جن��گ ع��راق، ترامپ در 
هفته هاي گذشته از حفاظت ارتش امريكا از ميادين 
نفتي سوريه سخن مي گويد. در واقع، پس از خروج 
هزار نظامي امريكايي از شمال سوريه، ارتش ترکيه 
اين مناط��ق را تصرف کرد، اما ترامپ دس��تور داد 
۹۰۰ سرباز امريكايي به اطراف ميادين نفتي شمال 

شرق سوريه اعزام شوند. 
ترامپ تهديد کرده که تالش ديگران براي به دست 
آوردن اين ميادين نفتي ممكن اس��ت به برخورد 
نظامي و يك جهنم منجر شود. وي از ذخاير عظيم 

نفتي سوريه سخن مي گويد. 
ترامپ در سخنان خود به ناتواني در به دست آوردن 

نفت عراق اش��اره کرده و حفاظت از نفت سوريه را 
برنامه جديد ارتش امريكا اعالم نموده است. ترامپ 
افزود: »يك ش��رکت بزرگ امريكايي مثاًل اکسون  
موبيل يا يك شرکت ديگر، روانه سوريه خواهد شد 

و عمليات توليد را انجام خواهد داد.« 
فرماندهان پيش��ين نظام��ي و متخصصان حقوق 
بين الملل هش��دار داده اند که فروش نفت سوريه، 
نقض کنوانس��يون ژنو به عنوان مهم ترين معاهده 

بين المللي حاکم بر جنگ ها است. 
ژنرال باري م��ك کافري مي گوي��د: »ترامپ براي 
س��لطه بر ميادين نفت س��وريه، صدها س��رباز و 
خودروي زرهي را روانه اين کش��ور کرده اس��ت. 
وي خواهان روزآمد کردن تأسيسات اين ميادين 
با کمك شرکت هاي امريكايي است، اما اين اقدام، 
يك راهزني آشكار است. اگر داعش شكست خورده 
اس��ت، کاخ س��فيد فاقد مجوز کنگره براي تداوم 

حضور در سوريه است.« 
برت مك گورك، از مقامات ارش��د پيشين دولت 
ترامپ در جنگ عليه داعش اظهار می دارد: »اين 
نفت ها، چه دوس��ت داشته باش��يم يا نه، به مردم 
و دولت س��وريه تعل��ق دارد.« روزنام��ه نيويورك 
تايمز که س��خنان مك گورك را منتشر کرده، در 
ادامه مي نويس��د: »چگونگي تصرف ميادين نفتي 
سوريه توسط رکس دبليو. تيلرسون، وزير خارجه 
پيشين اياالت متحده مورد بررس��ي قرار گرفت، 
اما وي معتقد بود راهي ب��راي کنترل اين مناطق 

وجود ندارد.« 
مك  گورك، دوش��نبه هفته گذشته در بنياد دفاع 
از دموکراس��ي اعالم کرد: »احتم��االً حقوقدانان 
جديدي در کاخ سفيد حضور دارند؛ چراکه رفتن 
يك ش��رکت نفتي امريكايي به س��وريه و توليد و 

فروش اين دارايي ها، غيرقانوني است.« 
ترامپ در حالي براي سلطه بر نفت خاورميانه روانه 
اين منطقه ش��ده که بي ترديد اهداف ديگري نيز 
دارد. ترامپ معتقد اس��ت مي تواند با ۹۰۰ سرباز، 
کنترل نفت شمال شرق سوريه را در دست بگيرد. 
نشريه نيويورکر مقاله اي به قلم رابين رايت منتشر 
کرده که در آن آمده اس��ت: »توليد نفت س��وريه 
تقريباً متوقف ش��ده، ام��ا در دوره اوج توليد، اين 
کشور روزانه 4۰۰ هزار بشكه نفت توليد مي کرده 
اس��ت. تا پيش از جنگ داخلي، حدود ۲۵درصد 
هزينه دولت بشار اسد از اين بخش تأمين مي شده 
اس��ت، اما پس از هشت س��ال جنگ فرسايشي و 
حمالت هوايي امريكا به تأسيس��ات نفتي اشغال 
شده توس��ط داعش، توليد نفت سوريه ۹۰ درصد 
کاهش يافته و به 4۵ هزار بش��كه در روز رس��يده 

است.« 
پس از حمالت پهپادي اخير به تأسيسات آرامكو، 
ترامپ بايد يك نكته را دريافته باش��د؛ تأسيسات 
نفتي، اهدافي به شدت آسيب پذيرند. نفت پس از 
استخراج، به شدت قابل اشتعال است. فاجعه آتش 
زدن چاه هاي نفتي کويت پس از آغاز جنگ نخست 
خليج فارس را به خاطر آوريد. نيمي از کشور کويت 

به آتش کشيده شد. 
از س��وي ديگر، نفت خام توليد ش��ده باي��د روانه 
پايانه هاي صادراتي ساحلي يا يك پااليشگاه براي 
تبديل به بنزين و  گازوئيل و محصوالت ديگر شود. 
براي انتقال نفت سوريه بايد از خط لوله يا تريلرهاي 
نفتكش اس��تفاده ش��ود. اين دو  گزين��ه، اهدافي 
آسيب پذير در برابر حمالت شورشيان و  مخالفان 

اقدامات کاخ سفيد هستند. 
اگر ترامپ فكر مي کند با حضور اکس��ون  موبيل يا 
هر شرکت نفتي ديگر در سوريه مي تواند به پمپاژ 
و فروش نفت بپردازد، به شدت در اشتباه است، اما 
نكته مهم تر اينست که تالش وي براي سلطه بر نفت 
سوريه، نشان دهنده ماهيت حقيقي خواسته هايش 
است. پرزيدنت تعهدي به حفاظت از متحدانش به 
ويژه کردها ندارد. هدف او از جنگ تنها چپاول نفت 

يك  کشور جنگ زده در خطر فروپاشي است. 
  ترامپ تنها به يك چيز مي انديشد: پول 

او به مس��ئوليت رياس��ت جمهور به فرصتي براي 
کسب سود توسط خانواده اش مي نگرد. هم اينك نيز 
مي خواهد با پنهان شدن پشت بدن هاي سربازان 
امريكا، بر نفت سوريه چنگ اندازد. ترامپ سرانجام 
جنگي را يافته که از نظرش ارزش خون دارد: جنگي 

بر پايه دزدي و سود. 
به باتالق سوريه خوش آمديد آقاي پرزيدنت!
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جنون نفتي ترامپ در باتالق سوريه
نفت و پول، جزو اهداف ترامپ از جنگ افروزي در خاورميانه است

وحیدحاجیپور
گزارشیک

۳ خودروی جايگزين ۴۰۵ معرفي شد
مع�اون تحقيق�ات، طراح�ي و تكوي�ن محص�ول ايران خ�ودرو 
از جايگزين�ي س�ه محص�ول ران�ا، پ�ارس و گ�روه س�مند 
ب�ا خ�ودروي پ�ژو ۴۰۵ جي ال ايك�س بنزين�ي خب�ر داد. 
به گزارش گروه صنعتي ايران خودرو، کيانوش پورمجيب درخصوص 
خودروهاي جايگزين پژو 4۰۵ افزود: با هماهنگي و توافق صورت گرفته 
ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان ملي استاندارد ايران و 
ايران خودرو، خط توليد محصول پژو 4۰۵ جي ال ايكس بنزيني در پايان 

خرداد ماه سال۹۹ متوقف خواهد شد. 
وي با تأکيد بر حفظ تعهدات اين خودرو تا پايان تاريخ ياد شده، گفت: 
بعد از پايان خرداد ۹۹، محصول4۰۵ جي ال ايكس دوگانه س��وز طبق 
تقاضاي تاکس��يراني، صرفاً براي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
کشور توليد خواهد شد. اين خودرو با توجه به قيمت مناسب، همواره 
مورد خواس��ت رانندگان تاکسي بوده اس��ت.  پورمجيب با بيان اينكه 
محصول پژو 4۰۵ مطابق با شاخص هاي آخرين ويرايش استاندارد ملي 
کشور است، علت توقف توليد آن را به روزرساني توليدات ايران خودرو 
دانس��ت و اظهار کرد: خأل ناش��ي از توقف اين محصول با خودروهاي 

ديگري نظير خانواده سمند، پارس و رانا جبران خواهد شد. 

 1۰ ساله  شدن تحويل مسكن مهر
 صداي وزير كشور را هم درآورد

وزي�ر كش�ور در جلس�ه س�تاد اطالع رس�اني و تبليغ�ات 
اقتص�ادي كش�ور از وزارت راه و شهرس�ازي درخواس�ت 
ك�رد ت�ا ب�ا توج�ه ب�ه طوالني ش�دن زم�ان تحوي�ل واحد هاي 
اين ط�رح كه بيش از 1۰ س�ال ش�ده اس�ت، زمانبندي مناس�بي 
ب�راي اتم�ام و تحوي�ل اي�ن واحد ه�اي مس�كوني ارائ�ه كن�د. 
مسكن مهر يكي از طرح هاي مناس��ب دولت ها براي خانه دار کردن اقشار 
متوس��ط و ضعيف جامعه بود که ش��ايد براي اولين بار در نظام جمهوري 
اس��المي ايران با همت متخصصان به منصه ظهور گذاشته شد که در اين 
روند به طور طبيعي مزايا و معايبي هم وجود داشت. اين در حالي است که 
مسئوالن دولت روحاني تاکنون تا توانسته اند، عليه طرح مسكن مهر که از 
دولت قبل شروع شد، سخنراني کرده و در تقبيح اين طرح سخن رانده اند. 
اخيراً جوان گزارشي از کاسبي دولت در مسكن مهر منتشر کرد و از افزايش 
۱۰ ميليون توماني تسهيالت مسكن مهر خبر داد. در اين گزارش آمده است 
»مس��كن مهر قرار بود با ۲۰ ميليون آورده و ۲۰ ميليون تومان تسهيالت 
تكميل شود، اما اکنون با تغييرات مكرر قيمتي و تأخير هاي چند ساله مواجه 
است، به طوري که به عنوان مثال، دو نفر که فاصله مسكن آنها تنها يك بلوك 
است بايد ۱۰ ميليون تومان بيشتر تسهيالت بپردازند، در حالي که واحدش 

را ديرتر تحويل مي گيرد و بايد هزينه هاي بيشتري را متحمل شود.« 
به گزارش تس��نيم، روز گذشته وزير کشور در حاش��يه سي و نهمين 
جلسه ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي کشور، از ۱۰ ساله شدن 
تحويل مسكن مهر گله کرد و گفت: »موضوع مسكن مهر از موضوعات 
مهم مطرح  شده در اين جلسه ستاد بود. وزارت راه و شهرسازي گزارشي 
از روند فعاليت ه��ا در اين حوزه ارائه کرد که براس��اس اين گزارش، از 
مجموع واحد هاي باقي مانده حدود ۱۰۰ هزار واحد مس��كوني آماده 
شده و اقدامات مختصري باقي مانده اس��ت که به دنبال تأمين منابع 
هستند تا بتوانند واگذار کنند.« رحماني فضلي افزود: »حدود 7۰ هزار 
واحد ديگر هم در مراحل ساخت نهايي است که در اين جلسه مطرح و از 
وزارت راه و شهرسازي درخواست شد تا با توجه به طوالني شدن زمان 
تحويل واحد هاي اين طرح که بيش از ۱۰ سال شده است، زمانبندي 
مناسبي براي اتمام و تحويل اين واحد هاي مسكوني ارائه کند.« وزير 
کشور گفت: »يكي از مشكالت اين واحد ها خدماتي است که مردم نياز 
دارند، از جمله مراکز مهمي، چون مدارس، مراکز درماني و کالنتري ها 

که مقرر شد ساير دستگاه ها نيز همكاري کنند.« 
  تأخير 9 ساله در راه اندازی سامانه رصد گردش كاال و پول

رحماني فضلي در ادامه به موضوع س��امانه ها در ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اشاره کرد و افزود: »اين موضوع در جلسه ستاد اطالع رساني و 
تبليغات اقتصادي مطرح شد که پيشرفت خوبي در اين زمينه داريم.« 
وي ادامه داد: »موضوع سامانه ها به ۹ س��ال پيش برمي گردد که تمام 
سيس��تم هاي توليدي، تجاري و توزيعي کش��ور در حوزه هاي مالي و 
غيرمالي بايد سامانه هايي داشته باشند که تمام نقل و انتقاالت و گردش 
کاال و مس��ير گردش کاال و پول، دقيقاً شناس��ايي ش��ود و قابل رصد و 

کنترل باشد.« 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

130351177سيمان فارسنو
2132150سيمان صوفيان 

7287347مهندسي نصيرماشين 
15268727آسان پرداخت پرشين

9325444مارگارين 
551312625نوش مازندران 

255601217كاشي وسراميك حافظ 
408291944لنت ترمزايران 
417381987توليدي مهرام 

7079337تكنوتار
3530168سيمان صوفيان 

10594504لبنيات كالبر
13013619توليدي فوالدسپيدفرابكوير

12446592پارس مينو
12531596بورس اوراق بهادارتهران

2944140بانك اقتصادنوين 
336081598صنايع جوشكاب يزد

10853516صنايع كاشي وسراميك سينا
7132339دارويي لقمان 

6438306سرمايه گذاريصنعت نفت  
5429258كمك فنرايندامين 

7850373نيرومحركه 
20920994شيمي داروئي داروپخش 

2253107ليزينگ صنعت ومعدن 
8176388داده پردازي ايران 

5872278ليزينگ ايران 
217791031المپ پارس شهاب 

5483259سيمان شاهرود
12449587لوله وماشين سازي ايران 
3182150 گروه صنايع بهشهرايران 

11210527كيميدارو
3638171واسپاريملت

5723269قطعات اتومبيل ايران 
16231760نيروترانس 

10255480داروسازي زاگرس فارمدپارس
4712220سيمان خوزستان
8403392سيمان هرمزگان 

9187427گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
2266105بانك سينا

13954640فروسيليس ايران 
710313257سپنتا

13991639داروسازي اسوه 
12198557البرزدارو

2858130توسعه شهري توس گستر
3254148سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

5463248بيمه دانا
8292376توليدي كاشي تكسرام 

348741581شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
3045138نوسازي وساختمان تهران 

8460383سيمان ايالم 
13780622بورس كاالي ايران

6647300 ايران دارو
4788215توريستي و رفاهي آبادگران ايران

15586699گلتاش 
6090270سرمايه گذاري صنعت بيمه 
3777167محورسازان ايران خودرو

13028574سيمانفارسنو
17096753جام دارو

15551684كارخانجات قندقزوين 
18143798موتوژن 

15831694كشت وصنعت پياذر
7700335 داروسازي زهراوي 
214193ليزينگ رايان سايپا

279701212الميران
9766423سبحاندارو

3564154سيمان شمال 
13499579حمل ونقل توكا

19314821سيمان خاش 
21809926آبسال 

5192219رينگ سازي مشهد
6574277گروه صنعتي بارز

12541527گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
3032127سرمايه گذاري صدرتامين

8360349كاشي سعدي 
6535272صنايع آذرآب 

15804653سراميك هاي صنعتي اردكان 
227694سيمان سپاهان 
14288585سيمان تهران 

14315585لعابيران 
11386465سيمرغ

255551039نوردوقطعات فوالدي 
2981121بيمه البرز

372181510فرآورده هاي نسوزپارس 
4590186سيمان فارس وخوزستان

7997324كارخانجات توليدي شيشه رازي 
4131166سيمان داراب 
6412255سيمان خزر

16620658ايران تاير
8504333صنايع الستيكي سهند

224988سرمايه گذاري نيرو
15123589داروسازي سينا

496241920فرآوري موادمعدني ايران 
302271168داروسازي فارابي 

3370130پالسكوكار
23436903كارخانجات داروپخش 

20602792سيمان سفيدني ريز
8842338سيمان هگمتان 

9585366سيمان غرب 
327701231سيمان اصفهان 

8750328كاشي الوند
13473505سرمايه گذاري ساختمان ايران

6396239سايپاشيشه 
520081943گلوكوزان 

23542874گروه صنعتي بوتان 
4177154پست بانك ايران

4187154كارت اعتباري ايرانكيش
24477888سيمان قائن 

24269877قندمرودشت 
11352407افست 

7434265سرمايه گذاري پارس توشه 
21589764كنترل خوردگي تكين كو

8082285داده گسترعصرنوين-هايوب
8082285داده گسترعصرنوين-هايوب

241385ليزينگ ايرانيان

     نوبت دوم
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مدير كل حماي�ت از مش�اغل و بيم�ه بيكاري 
وزارت تع�اون كار و رفاه اجتماع�ي اعالم كرد: 
در شش ماهه اول سال جاري با پيگيري و تالش 
مسئوالن كشوري ۲۰۰ هزار فرصت شغلي تثبيت 
و از خروج نيروي كار از بنگاه ها جلوگيري شد. 
کريم ي��اوري در گفت وگو ب��ا فارس اع��الم کرد: 
در ش��ش ماه اول س��ال جاري با پيگيري و تالش 
مسئوالن کشوري و استاني در حل و فصل مشكالت 
بنگاه هاي اقتص��ادي و همراه��ي و همكاري مؤثر 
کارگران، کارفرمايان، کار آفرينان و مديران بنگاه ها 
و دس��تگاه هاي اجرايي ذيربط و بانك ها و بيمه ها 
بيش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلي تثبيت و از خروج 
نيروي کار از بنگاه ها جلوگيري شد.  وي افزود: وزير 
تعاون کار و رفاه اجتماعي بر حمايت مؤثر و جدي 

در جهت تثبيت اش��تغال نيروي کار در بنگاه هاي 
اقتصادي تأکيد دارد و دستورات موکدي به تمامي 
زير مجموعه هاي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي 
در اين باره صادر نموده است.  مشكالت بنگاه هاي 
اقتصادي بدواً بايد توس��ط کارفرماي��ان، مديران و 
سهامداران و مالكان بنگاه ها حل و فصل شود و در 
صورت ادامه مش��كل وزارتخانه ها و دس��تگاه های 
صادر کننده مجوز براي فعاليت بنگاه بايد به صورت 
مؤثر در حل و فصل مش��كالت اهتمام نمايند.  وي 
اعالم کرد: بديهي اس��ت، در صورت نياز مشكالت 
بنگاه ها در کارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد 
به رياست استانداران و عضويت دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط و بانك هاي عضو کارگروه در مرکز هر استان 

مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. 

تثبيت 2۰۰هزار فرصت شغلي در نيمه اول سال جاري
اشتغال


